
Till SDs kommunforeningar

Valrorelsen narmar sig med snabba kliv. For att inte bli for sent ute bor
ni sa tidigt som mojligt borja lagga upp era riktlinjer. Forberedelserna
for valrorelsen kommer att bli minst lika tids- och resurskravande som
sjalva valrorelsen. Denna information ar avsedd att ge er tips och rad
om hur ni ska kunna bli sa framgangsrika som mojligt. Forhoppningsvis
kommer samtliga kommunforeningar att stalla upp i val till kommun-
fullmaktige.

Om er forening staller upp maste foljande goras:
• Bestall kommunala valsedlar i god tid (pa varen -91)
• Tryck upp minst ett lokalt inriktat flygblad som avser kommunalvalet
dar eventuella kandidater garna kan presenteras med text och bild.

Foljande punkter ar exempel pa atgarder ni kan vidta for att fa ett sa
bra valresultat som mojligt:

• Borja med att anordna ett mote i kommunen for alIa medlemmar och
sympatisorer, nagon gang i borjan av 1991, heIst i januari dar ni till-
sammans lagger upp er lokala strategi och dar forsoker aktivera sa
manga som mojligt.
• AlIa partieI' brukar fa lagga ut informationsmaterial pa kommunens
bibliotek i er kommun. (Ni kan ev aven ha en deltidsrepresentant pa
plats)
• Batt upp valplakat, kan vara nagra fa stora och/eller manga sma latta.
T.ex. kan tva pappskivor bindas ihop med snoren, och hissas upp i kraf-
tiga stolpar. Lakan med slogans kan hangas fran broracken etc. Anv&ncl
fantasin!
• Dela ut information och valsedlar till patienterna pa samtliga sjuk-
hus, sjukhem, detta gors av sjukhusens personal for samtliga partieI'. Ni
maste lamna fardigvikta flygblad med valsedlar i till sjukhusens
vaktmasterier (heIst inlagda i smakuvert om resurserna tillater). Infor-
mation om detta bor komma automatiskt om ni bestallt kommunala val-
sedlar. Tank pa att flygbladsproduktion och fardigstallande av valuts-
kicken bor forberedas i god tid.
• Anordna offentliga moten som ni gor reklam for i tidningsannonser,
pa affischer, flygblad, etc. Det kan bli stokigt men gel' god reklaln och
manga nya anhangare.
• Anordna torgmoten med talare och flygbladsutdelning.



• Bearbeta ett mindre bostadsomrade med flygblad (olika) ett flertal
ganger. Hyr sedan en mindre lokal i direkt anslutning till omradet och
dela ut flygblad till samtliga hushall i omradet dar ni informerar om
motet (delas lampligen ut nagra dagar innan motet).
• Annonsera i lokalpressen (kan vara relativt billigt i mindre tidningar).
Skriv debatartiklar om aktuella amnen till lokalpressen eller besvara
insandare. OBSl Det ar mycket viktigt att partinamnet namns.
• Gor utskick med anledning av invandrarnas forturer i bostadskon.
• Installera telefonsvarare med lokal information. Detta ar erfaren-
hetsmassigt ett okat antal inregistrerade sympatisorer.
fI Utmana andra partier pa offentlig debatt.
o Ring lokapressen och lokalradio och presentera lokalt valprogram.
• Anvand en medveten strategi i era flygbladskampanjer. Ni kan t.ex.
valja ut ett omrade dar ni vet att SD ar sarskilt starka och dar det inte
behovs sa mycket roster relativt sett for att ni ska komma in i
fullmaktige. Bearbeta detta sarskilt intensivt, tank pa att
fullmaktigemandaten fordelas efter antal roster i valkretsarna,
atminstone i storre kommuner. I vissa mindre kommuner kanske vara
mojligheter att ta fullmaktigemandat ar sarkilt stora, dar bor sarskilda
insatser goras.

Medlemmar fran en storre kommun kan t.ex. komma over och hjalpa
till med kampanjdagar. Det ar ocksa viktigt att valrorelsen har inte
bara sker i form av flygbladsutdelningar till hushallen, utan aven med
torgmoten och dorrknackning t.ex.

Exempel pa storre kommuner som kan hjalpa mindre ar: Orebro till
Storfors, Goteborg till Molndal, Vargarda och Kungalv. Stockholm till
Sollentuna, Huddinge, eller Haninge.

Tryck upp klistermarken med valslogans och adressuppgifter.
Tryck upp valafficher.
Ak ut och informera pa skolor, arbetsplatser, sjukhem och alderdoms-
hem.

KOR HART sA BLIR VALET EN FRAMGANG!
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